SESC
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Motorista – Nível Fundamental
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

QUESTÃO 02

Ao levar em consideração as informações contidas no texto,
pode-se concluir:

Operação da PF prende 18 policiais rodoviários e
11 empresários de transporte em Manaus
Manaus – Estão presos, na Superitendência da
polícia Federal em Manaus, 18 policiais rodoviários federais
e 11 empresários locais do setor de transporte envolvidos em
esquema de cobrança de propina.
As prisões ocorreram durante a Operação Mercúrio
(deus do comércio e dos transportes) deflagrada hoje (27)
pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Justiça
Federal e Ministério Público Federal. A operação investigada
a quadrilha, que atuava no Amazonas desde 2002. As
investigações começaram por meio de denúncia anônima
formalizada no Ministério Público.
De acordo com o delegado coordenador da operação,
Osmar Melo, “até novembro do ano passado o trabalho de
investigação foi difícil porque os policiais descobriram que
estavam sendo investigados e começaram a falar em código”.
Em novembro, outra denúncia anônima permitiu que as
investigações tivessem autorização da justiça para interceptar
conversas telefônicas.

1) Manaus é uma capital com um índice de corrupção muito
grande.
2) A operação Mercúrio teve a participação da Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público
Federal.
3) Segundo o delegado coordenador da operação, Osmar
Melo, o trabalho de investigação não foi fácil.
4) Durante toda a investigação não se pôde lançar mão das
denúncias anônimas.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

BRIANEZI, Thaís. Repórter da Agência Brasil.
Disponível em:

QUESTÃO 03

www.radiobras.gov.br/brasilagora/materia.phtml?materia=230488
.Acessado

2e3
1, 2 e 3
2, 3 e 4
1e3
2e4

em:26 jan.2007.
O texto 1 tem como interlocutores:

QUESTÃO 01

O Texto 1 tem a finalidade de:

RAS
CUN

HO

A) descrever a operação da PF na prisão dos 18 policiais
rodoviários e dos empresários de transporte em Manaus.
B) narrar os fatos que envolvem a prisão de 18 policiais
rodoviários e 11 empresários de transporte em Manaus.
C) informar a respeito da operação da PF de forma clara e
objetiva.
D) instituir o leitor a fim de que ele possa compreender a
operação da PF.
E) dissertar acerca da eficiência da PF.

A) policiais de todos os lugares do país.
B) todos os interessados em questões de segurança.
C) os leitores em geral que têm acesso a textos veiculados
em rede.
D) os espectadores dos telejornais.
E) os leitores de revistas de circulação local.

QUESTÃO 04

Os termos deflagrada e interceptar, de acordo com o texto
significam, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

arder e reter
surgir e apreender.
apreender e arder.
reter e surgir.
apreender e surgir.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 07

O modo verbal predominante no texto é:

Sobre o texto 2, não é correto afirmar que:

A) subjuntivo, por conta da apresentação de informações
duvidosas.
B) indicativo, porque existe a pretensão de convencer o
leitor.
C) subjuntivo, devido à presença de dados reais.
D) indicativo, haja vista que é um texto predominantemente
informativo.
E) imperativo, já que se pretende instruir os leitores.

A) a forma como foi construído o texto demonstra ausência
de conhecimento e criatividade do autor acerca do tema.
B) o texto 2 trabalha com a qualidade visual da palavra no
papel.
C) o poema chama atenção para os elementos e a
composição da própria palavra.
D) o poeta trata a palavra como objeto visual, que existe para
ser visto.
E) o poema toma a palavra, “código”, separa suas letras e vai
encaixando uma letra na outra.

TEXTO 2

QUESTÃO 08

Ao compararmos o texto 1 com o 2, conclui-se que:
A) nos dois textos a palavra é tratada como objeto visual.
B) o texto 1, apresenta menos informalidade que o texto 2.
C) no texto 2, o modo como as letras da palavra foram
arranjadas remete ao significado de código diferentemente
de como aparece no texto 1.
D) de acordo com alguns teóricos, só pode ser considerado
um texto quando organizado por parágrafos.
E) o texto 2 não articulou o plano da expressão ao do
conteúdo, não deu um novo significado para a palavra
código.

QUESTÃO 09

Quanto ao uso dos sinais de pontuação, é correto afirmar que:
QUESTÃO 06

Acerca dos textos 1 e 2, pode-se afirmar que:
1. apresentam estruturas peculiares ao gênero
proposto.
2. apresentam propósitos discursivos distintos.
3. os textos abordam a mesma temática.
Estão corretas as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas a 1 está correta.
1 e 2 estão corretas.
1, 2 e 3 estão corretas.
Apenas a 2 está correta
2 e 3 estão corretas.

textual

A) ...deflagrada hoje (27) pela Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Justiça Federal, Ministério Público
Federal. (A vírgula foi utilizada para separar o sujeito do
predicado).
B) De acordo com o delegado coordenador da operação,
Osmar Melo,...(A vírgula foi utilizada para separar o
vocativo).
C) Em novembro, outra denúncia anônima...(A vírgula foi
utilizada para separar o adjunto adverbial de tempo
deslocado).
D) As prisões ocorreram durante a Operação Mercúrio (deus
do comércio e dos transportes)... (O uso dos parênteses é
para fazer referência ao sujeito composto).
E) A operação investiga a quadrilha, que atuava no
Amazonas desde 2002. (A vírgula é necessária, pois o
período simples precisa ser enfatizado).
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TEXTO 3

QUESTÃO 13

A forma verbal “terem demorado” apresenta o mesmo valor
em:
A)
B)
C)
D)
E)

demoravam.
demoraram.
demorarão.
demorariam.
demorassem.
QUESTÃO 14

No segmento “leis na órbita penal e processual”, o termo em
destaque tem valor:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 15

QUESTÃO 10

O termo minipacote apresenta um prefixo com valor
semântico que:

“A operação investiga a quadrilha”, a concordância verbal é
justificada em:

dimensiona o pacote criminal.
enfatiza o pacote criminal.
supervaloriza o pacote criminal.
deprecia o pacote criminal.
atenua o pacote criminal.

A) existe uma concordância entre o verbo e seu
complemento.
B) a concordância é facultativa por conta do termo quadrilha.
C) ocorre o mesmo fenômeno linguístico em “...o trabalho
foi difícil...”.
D) o verbo concorda com o sujeito: a quadrilha, obedecendo
à língua padrão.
E) não ocorre o mesmo fenômeno linguístico em “...outra
denúncia anônima permitiu...”

QUESTÃO 11

“...para tomarem iniciativa concreta de alterar leis...”
O verbo tem como referente:
normas destinadas a dar segurança...
órbita penal e processual penal.
tantas tragédias.
aumento brutal da criminalidade.
legisladores caboclos.

HO

A)
B)
C)
D)
E)

No texto 01:

QUESTÃO 12

O valor semântico do termo em destaque “.... para tomarem
iniciativa...” é de:
A)
B)
C)
D)
E)

adição
condição.
finalidade.
oposição.
causa.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

alternativo
explicativo
conclusivo
aditivo
adversativo
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

A palavra formalizada no texto 1 é grafada com Z de acordo
com as regras ortográficas. Não segue o mesmo princípio
normativo:
A)
B)
C)
D)
E)

idealizado.
valorizado.
categorizado.
azarado.
analizado.

Ao considerar o texto 3, o termo órbita poderia ser substituído
sem modificar o sentido da informação em:
A)
B)
C)
D)
E)

na trajetória.
no espaço ocular.
na cavidade óssea.
no campo de ação.
no caminho.

QUESTÃO 20
QUESTÃO 17

O texto 3 é predominantemente:
De acordo com as regras de concordância verbal, marque a
alternativa que está correta. (Texto 3):
A) “Há que se dizer”, se a forma verbal fosse dizerem a
concordância verbal seria hão que se dizerem.
B) “...terem demorado tanto, assistido a tantas tragédias no
País”. A concordância implícita é no singular ter
assistido.
C) Há que se dizer, a concordância é com o sujeito oculto.
D) “... terem demorado tanto, assistido...” apresentam a
mesma concordância, essa com o sujeito os legisladores
caboclos.
E) “para tomarem iniciativas” apresenta sujeito distinto da
construção “...terem demorado tanto, assistido...”

A)
B)
C)
D)
E)

explicativo.
descritivo.
opinativo.
persuasivo.
enumerativo.

QUESTÃO 18

No texto 3:
O uso dos travessões em “- que tem como pelo menos uma
das causas principais a impunidade -” é devido:

RAS
CUN

HO

A) ao caráter explicativo, podendo ser substituído por
vírgulas de parênteses.
B) à presença de uma outra oração.
C) ao estilo de escrita do autor.
D) à ênfase que o autor quer dar, pois é a informação
principal do texto.
E) ao caráter expressivo da ideia abordada que tem que ser
destacada.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Com relação aos sistemas de injeção eletrônica nos veículos
automotivos, é incorreto afirmar:

Em relação ao sistema cut-off (corte de combustível), assinale
as afirmativas a seguir e responda.

A) Foram criados com o objetivo reduzir a emissão de gases
poluentes;
B) Este sistema permite um melhor controle da mistura
admitida pelo motor, mantendo-a próxima da mistura
estequiométrica – ar/ combustível;
C) Promove maior economia e melhoria da performance do
motor;
D) O sistema faz leituras de diversos pontos através sensores
espalhados em pontos estratégicos do motor, examina as
informações e com base em outras informações gravadas
em sua memória, envia comandos para diversos
atuadores espalhados em pontos do motor;
E) O procedimento de leitura dos vários pontos é efetuado
varias vezes por minuto com base na contagem de giros
das rodas do veículo.

1. A primeira quando o veículo esta em desaceleração, ou
seja, quando o veículo esta em desaceleração é porque o
motorista retirou o pé do acelerador, significando que ele
não necessita de potência do motor. Neste instante,
portanto ao realizar o corte do combustível, o sistema
garante um freio motor mais eficaz, economiza
combustível e também evita altos índices de CO.
2. A segunda ocasião é com a intenção de evitar o desgaste
prematuro do motor, ou seja, todo motor de combustão é
fabricado para trabalhar com um nível máximo de rotação
que, se ultrapassado, causa o desgaste prematuro do
motor. Na memória do módulo de injeção está gravada a
rotação máxima suportável pelo motor então quando esta
rotação é ultrapassada, é realizada a estratégia de corte de
combustível, até que a rotação volte aos limites aceitáveis.
3. Esse sistema é muito mais durável e robusto que o
carburador, mas também precisa de manutenção pois os
injetores devem ser limpos em períodos estipulados pelo
fabricante, assim como o corpo de borboleta. A
manutenção deve ser efetuada por um reparador
capacitado, apesar de estar nos automóveis há vários anos,
está em constante evolução e possui componentes
eletrônicos que manuseados de forma incorreta podem ser
danificados.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta em relação às desvantagens
quanto à aplicação de sistema de injeção eletrônica em
motores ciclo Otto.

HO

Melhor partida a frio.
Melhor desempenho do motor.
Menor consumo de combustível.
Maior preparação técnica.
Maior durabilidade do motor.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
2, apenas.
1, 2 e 3.
1, apenas.

QUESTÃO 24

A Lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro é:
A)
B)
C)
D)
E)

Lei Nº. 9503, de 23 de setembro de 1997
Lei Nº. 9305, de 29 de março de 1997
Lei Nº. 9305, de 25 de julho de 1999
Lei Nº. 9035, de 27 de maio de 1999
Lei Nº. 9055, de 29 de setembro de 1997
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 25

Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as
ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre
circulação, estacionamento e parada quando em serviço de
urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente, observadas as seguintes proposições:
1. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão
deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para
a da direita da via e parando, se necessário;
2. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar
no passeio, só atravessando a via quando o veículo já
tiver passado pelo local;
3. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência;
4. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá
se dar com velocidade reduzida e com os devidos
cuidados de segurança, obedecidas as normas do
Conselho Nacional de Trânsito.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
2, 3 e 4, apenas.

QUESTÃO 26

Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima permitida nas vias arteriais será de:
A)
B)
C)
D)
E)

60 Km/h
80 Km/h
50 Km/h
40 Km/h
30 Km/h

QUESTÃO 27

O trator de rodas, o trator de esteira, o trator misto ou o
equipamento automotor destinado à movimentação de cargas
ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de
construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na
via pública por condutor habilitado nas categorias:
A)
B)
C)
D)
E)

É considerada infração gravíssima:
A) dirigir veículo sem usar as lentes corretoras de visão,
aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as
adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão
ou da renovação da licença para dirigir.
B) atirar do veículo ou abandonar na via pública objetos ou
substâncias
C) deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente
de trânsito quando solicitado por autoridade ou seus
agentes
D) ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível
E) estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio
QUESTÃO 29

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será
apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto
ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito
Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede
estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor
preencher os seguintes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

estar trabalhando no momento
ser penalmente imputável
saber ler e escrever
possuir carteira de identidade ou equivalente
possuir veículo próprio

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 5, apenas.
2, 3, e 5, apenas.
1, 2 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 30

Quantos pontos são computados ao condutor do veículo que
comete a infração grave?
A)
B)
C)
D)
E)

cinco
seis
sete
quatro
três

C, D ou E apenas
A, B ou C apenas
B ou C apenas
D ou E apenas
B, C ou D apenas

Página 6/8
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

SESC
Concurso Público – 2010
Tipo 1

Cargo: Motorista – Nível Fundamental

QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem
sobre segurança no trânsito quando:
1. for suspenso do direito de dirigir
2. for condenado judicialmente por delito de trânsito
3. se envolver em acidente grave para o qual haja
contribuído, independentemente de processo judicial
4. a qualquer tempo se for constatado9 que o condutor está
colocando em risco a segurança do trânsito
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 3, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.

1.
2.
3.
4.
5.

de

acidente

Estão corretas apenas:
1, 2 e 3.
1, 2, 4 e 5.
2, 3 e 5.
2, 4 e 5.
3, 4 e 5.

QUESTÃO 33

Um motorista que colidiu violentamente em um poste de
iluminação pública está apresentando os seguintes sinais e
sintomas: pulso e respiração rápidos, frio e pele úmida,
vômitos e náuseas, suor abundante, tontura, mucosas
descoradas, abdômen retraído e doloroso e refere muita sede.
Este quadro é indicativo de suspeita de:
A)
B)
C)
D)
E)

hemorragia interna
desmaio
convulsão
parada cardiorespiratória
edema de glote

entorse
luxação
escoriação
fratura aberta
fratura fechada

Em casos de acidentes, que resultem em vítimas com
queimaduras pelo corpo, é correta a conduta de primeiros
socorros:

nível de consciência da vítima
permeabilidade das vias aéreas da vítima
sinais de respiração e circulação da vítima
a pressão arterial da vítima
o local para aplicar o torniquete na vítima

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 35

QUESTÃO 32

A avaliação primária de uma vitima
automobilístico consiste em verificar-se:

Em um acidente onde os ligamentos de uma articulação são
tensionados além do limite tolerável, poderão sofrer
estiramento e se romper, total ou parcialmente, ou mesmo
sofrer distensão simples, com sensação de dor forte e edema
local formado rapidamente. Esta situação caracteriza uma:

A) lavar abundantemente a área afetada com água corrente
limpa
B) furar as bolhas formadas
C) passar pasta de dente
D) usar manteiga ou margarina nos locais queimados
E) dar analgésicos à vítima para reduzir a dor local
QUESTÃO 36

Como regra básica, em Primeiros Socorros, não se deve mover
a uma vítima do local do acidente até que todo o processo de
remoção tenha sido devidamente organizado. No entanto, a
remoção deverá ser feita se:
1.
2.
3.
4.
5.

houver perigo de incêndio ou explosão no local
a ambulância não puder chegar ao local
a vítima já estiver em óbito
o local for barulhento
você estiver sozinho no local

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2.
1, 3 e 5.
2, 3 e 5.
3, 4 e 5.
1, 2, 3 e 5.

QUESTÃO 37

A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto
até o momento0 em que o motorista toma uma atitude,
corresponde a:
A)
B)
C)
D)
E)

distância de reação
distância de seguimento
distância de freagem
distância de parada
distância regulamentar
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QUESTÃO 38

É regra básica de economia na condução de um veículo:
A)
B)
C)
D)

acelerar o motor somente quando necessário
usar qualquer tipo de combustível
carregar além da capacidade de carga do veículo
dirigir com todos os equipamentos e dispositivos
elétricos ligados, mesmo que de dia
E) procurar sempre os caminhos com tráfego lento para não
ter que acelerar muito o veículo
QUESTÃO 39

Que itens são observados nos princípios de Direção
Defensiva?
A)
B)
C)
D)
E)

Condutor, veículo e via
Condutor e via apenas
Condutor e veículo apenas
Veículo e vias apenas
Estado físico e mental do condutor apenas

QUESTÃO 40

São condições desfavoráveis à segurança na condução de um
veículo:
1.
2.
3.
4.
5.

Penumbra e ofuscamento
Pista estreita ou sem acostamento
Andar na velocidade regulamentar da via
Dirigir sob efeito de drogas ou alcoólicos
Manter a carga bem amarrada e arrumada

Estão corretas apenas:

HO

1, 2 e 4.
1, 2, 3 e 4.
2, 4 e 5.
2, 3 e 5.
2, 3 e 4.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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